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Richtlijnen vergunningverlening Koningsdag 
 

1. Vergunningen voor Koningsdag 

Op Koningsdag is een vergunning nodig voor het plaatsen van objecten (podia, kramen, tenten, 

aggregaten, toiletten), het maken van versterkte muziek, het plaatsen van een tap en het houden van 

een evenement. Met het oog op de veiligheid worden aan vergunningen specifieke voorschriften 

verbonden. Ook kleine evenementen in de zin van de APV dienen conform in deze richtlijnen gestelde 

termijn een aanvraag in te dienen, afwijkend van de reguliere meldingsprocedure. Zo ontstaat voor de 

gemeente en ketenpartners een compleet beeld van activiteiten op Koningsdag. Voor het in 

behandeling nemen van aanvragen voor kleine evenementen worden geen leges in rekening gebracht. 

 

2. Begin- en eindtijden 

Evenementen vinden plaats van 09.00 tot 20.00 uur. Evenementen met versterkte muziek zijn 

toegestaan vanaf 12.00 uur. Als het omwille van crowdmanagement en/of mobiliteit vereist is kan de 

burgemeester, op advies van de veiligheidspartners, een afwijkende eindtijd hanteren. 

 

3. Variatie in programmering 

Er wordt gestreefd naar een inhoudelijk gevarieerde Koningsdag om de viering voor diverse groepen 

aantrekkelijk te maken/te houden. Variatie en spreiding van evenementen over de hele stad gaan hand 

in hand. 

 

4. Spreiding 

De binnenstad (gebied gelegen binnen Schie en Phoenixstraat/Westvest/Wateringsevest) wordt zoveel 

mogelijk ontlast door slechts evenementen met een kleinschalig karakter toe te staan (per locatie 

minder dan 2.000 bezoekers tegelijkertijd, m.u.v. de Markt). Evenementen met een groot regionale of 

landelijke aantrekkingskracht en/of een grootschalig karakter of evenementen met een specifieke 

programmering voor een specifieke doelgroep zijn niet mogelijk in de binnenstad. Met organisatoren 

die dergelijke evenementen wel in Delft willen organiseren wordt in overleg gegaan en naar 

mogelijkheden gezocht. 

 

5. Markten 

Delft kent geen vrijmarkt, maar wel een kinder(rommel)markt. De kinder(rommel)markt vindt plaats 

van 07.00 tot 17.00 uur op de door de gemeente daarvoor aangewezen locaties. Die locaties worden 

voorafgaand aan Koningsdag door de gemeente kenbaar gemaakt door een advertentie in de 

stadskrant. Voorts behoort het plaatsen van commerciële marktkramen tot de mogelijkheden, 

uitsluitend op de door de gemeente daarvoor aangewezen locaties. 
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6. Openbaar karakter 

In de binnenstad zijn de evenementen openbaar en vrij toegankelijk. Buiten de binnenstad kan het 

openbare karakter worden losgelaten zodat daar evenementen plaats kunnen vinden die vragen om 

een specifiek veiligheidsregime. Er kunnen aan evenementen die buiten de binnenstad plaatsvinden 

bijzondere voorwaarden worden gesteld ten aanzien van de toegangsregulering. 

 

7. Ontheffing voor een buitentap 

Horecaondernemers mogen op Koningsdag een tapontheffing aanvragen en van 11.00 tot 20.00 uur in 

de directe nabijheid van de zaak zwakalcoholhoudende dranken schenken aan de openbare weg. 

Horecaondernemers die gebruik maken van buitentaps zijn verplicht om drank te schenken in plastic. 

Voor buitentaps die worden geplaatst op het eigen terras is geen afzonderlijke ontheffing nodig, maar 

de drankverstrekking op terrassen mag na 20.00 uur uitsluitend plaats vinden op de gebruikelijke wijze 

vanuit de panden van de horeca-inrichtingen 

 

8. Aanvraagtermijn evenementenvergunningen en tapontheffingen 

De aanvraagperiode voor het aanvragen van evenementenvergunningen en ontheffingen loopt van 15 

januari tot en met 14 februari. Dit omwille van het vroegtijdig verkrijgen van een overzicht van alle 

locaties en activiteiten en in verlengde daarvan het bieden van voldoende gelegenheden voor integrale 

advisering op de vergunningverlening vanuit de betrokken instanties. Bij de aanvraag 

evenementenvergunning moet een risico-inventarisatie en veiligheidsplan worden ingediend. 

 

9. Beoordeling aanvragen evenementenvergunning 

Bij de aanvraag van een evenementenvergunning wordt beoordeeld of het evenement voor wat betreft 

de aard en omvang in verhouding staat tot het beoogde karakter van de Koningsdagviering in Delft. 

Een evenement kan in principe aan alle voorwaarden voldoen, maar toch worden afgewezen omdat er 

anders te veel evenementen in een gebied worden gehouden. Hierbij worden de mogelijkheden die de 

beoogde locatie biedt, vastgelegd in locatieprofielen, nadrukkelijk meegenomen. Verder kunnen er 

extra maatregelen worden gevraagd, het evenement kan worden geweigerd of worden verwezen naar 

een andere locatie. 

 

Mogelijkheden voor het organiseren van evenementen op het water zijn (zeer) beperkt. 

Voorbeelden voor redenen voor het weigeren van aanvragen of het stellen van nadere voorwaarden 

zijn: 

 de locatie wordt op Koningsdag voor andere doeleinden gebruikt, zoals kinderactiviteiten, 

(kinder)rommelmarkt, kermis, overloopgebied, vergunde warenmarkt Burgwal en Brabantse 

Turfmarkt, etc.; 

 de locatie leent zich niet voor de aangevraagde activiteit (druk bezochte pleinen en grachten, 

kwetsbare locaties, etc.); 

 de locatie is aangewezen als calamiteitenroute voor nood- en hulpdiensten. De hoofdroutes 

die hierbij gelden zijn Binnenwatersloot (zuidzijde/stad in), de Peperstraat, de Nieuwe 

Langendijk en Oude Langendijk vanaf de Koepoortbrug; 

 de locatie is niet geschikt omwille van crowdmanagement en/of mobiliteit; 

 op de locatie bouwwerkzaamheden worden verricht; 

 uit de aanvraag blijkt dat de aard en omvang van het evenement niet overeenkomt met het 

beoogde karakter van de Koningsdagviering. 
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10. Conflicterende evenementen 

De gemeente zal met de organisatoren van conflicterende evenementen in contact treden en in 

gezamenlijk overleg naar een oplossing zoeken. Indien dit niet leidt tot een passende oplossing, wordt 

overgaan tot loting. Op conflicten waar deze maatregel niet kan worden toegepast heeft de 

burgemeester de beslissingsbevoegdheid. 

 

11. Regelgeving 

Op de verlening van evenementenvergunningen zijn de APV, de nota Integraal Evenementenmodel, de 

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan (middel)grote evenementen veiligheidsregio Haaglanden en 

de Richtlijn Publieksevenementen GHOR Haaglanden van toepassing. Op het verlenen van 

tapontheffingen is hetgeen is bepaald in artikel 35 van de Drank- en Horecawet van toepassing. Daar 

waar het voorgenoemde regelgeving overlapt met bovenstaande aanvullende richtlijnen, zijn de 

aanvullende richtlijnen het uitgangspunt bij het beoordelen van vergunningaanvragen. 


